
Talat Tarakçı Parkı’nda 
yapılmakta olan düzenlemeler 
çerçevesinde, parkın alt kısmın-
daki Çocuk Parkı’nda 3 çam 
ağacı daha kesildi. 

Sabahın erken saatlerin-
de, daha insanlar yatakların-
dan kalkmadan, 20 civarında 
belediye işçisi, kamyon, kepçe 
ve traktörle üç ağaç kesildi. 
Ağaçların artıkları da insanlar 
sokaklara çıkmadan temizlendi. 
Olayı görüntülemek isteyen 
gazetecinin  de resim çekmesi 
engellenmek istendi.

Elbette yapılacak olan dü-
zenlemeler nedeniyle bazı ağaçların kesil-
mesi gerekebilir. Bazı ağaçlar tehlike arz 
ediyor olabilir. Bazı ağaçlar da kurumaya 
yüz tutmuş olabilir. Bunun için de yan-
gından mal kaçırırcasına, kimsecikler gör-
meden işi bitirelim düşüncesiyle hareket 
edilmez. Haklıysanız suçluluk duygusuyla 
hareket etmezsiniz. Özellikle halkı ilgilen-
diren bazı konularda, halkı bilgilendirerek 
ve de haklılığınızı kanıtlayarak hareket 
etmelisiniz. 70-80 yıllık ağaçların kesimi 
de halkı ilgilendirir. Parklar toplumun 
malıdır. Buralarda yapılacak olan düzen-

lemeler insanların onayı alınarak yapılır. 
İnsanların onayını alın tüm ağaçları kesin. 
Yeter ki inandırın kendinizi. 

Mustafa Şevik başkanlık koltuğuna 
oturduğundan bu yana, Talat Tarak-
çı Parkı’nda gerek rüzgarla devrilme, 
gerekse kesilme yoluyla, yaklaşık 8 ağaç 
ortadan kaldırıldı. Bu durum doğaya ve 
çevreye duyarlı insanları üzmekte. Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Yalova’daki çiftlik 
evinin yanındaki ağaç kesilmesin diye, 
çiftlik evini taşıtmasını bilenler için acı bir 
kat daha katmerleşmekte. 
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İzmir Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu ile bazı meclis üyeleri, başlarında 
başkan Ekrem Demirtaş olmak üzere 
Buldan’a çıkarma yaptılar. 

Buldan Ticaret Odası’nın davetlisi 
olarak Buldan’a gelen işadamları, önce 
Kaymakam Ahmet Erdoğdu’yu, daha son-
ra da Belediye Başkanı Mustafa Şevik’i 

makamında ziyeret ettiler. İzmir Ticaret 
Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ve Yö-
netim Kurulu üyeleri Akın Kazançoğlu, 
Jak Eskinazi, Nemci Çalışkan, Sümer 

Rahmi Nemli, Mehmet 
Pamuk, Erkan Güldo-
ğan, Vahdet Sarıkaya, 
Coşkun Yolgörmez, 
Fatih Dalan, Hüseyin 
Payzin ile Meclis üyele-
ri İrfan Pamuk, Ahmet 
Tunaboylu ve Halil 
Çamkıran’dan oluşan 
heyet bu ziyeretin 
ardından Buldan Ticaret 
Odası’na geçtiler. 

Daha sonra sırasıyla 
Buldan El Sanatları 
Merkezi, Evliyaza-
deler Evi ile dokuma 
ürünlerinin satıldığı 
çarşı gezildi. El dokuma 
tezgahlarındaki dokuma 

çalışmalarını yerinde izleyen ekipten 
Ekrem Demirtaş, tezgahın birinde bir 
süre dokuma yaptı. Çarşıda bol miktarda 
alışveriş yapan işadamları için Buldan 

Yayla Gölü kenarındaki Muhtarın yeri 
restoranında yemek verildi. 

Buldan’ı çok beğendiklerini 
belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı 
Ekrem Demirtaş şunları söyledi: 
“Buldan kendini aşmış bir ilçemiz. 
Her türlü alt yapısı hazır. Pamuk-
kale, Laodikya ve çevredeki diğer 
turizm merkezlerine gelen turistleri 
Buldan’a çektiğinizde, ilçenin eko-
nomik yapısı çok daha fazla gelişe-
cektir.” 

Ekrem Demirtaş, Tarihi Buldan Evle-
rindeki restorasyon çalışmaları hakkında 
kendisine verilen bilgiden sonra, İzmir 
Ticaret Odası olarak eski bir evin restore 
çalışmalarına katkıda bulunabileceklerini 
belirtti.  

Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil 
Baştürkmen de yaptığı konuşmada şun-
ları söyledi: “İzmir Ticaret Odası başkanı 
ve yönetim kurulu üyeleri davetimizi 
kırmayarak ilçemize geldiler. Kendi-
lerine çok teşekkür ederim. İki oda ve 
üyeleri arasında kurulacak sıcak ilişkiler 
ile birlikte başarabileceğimiz pek çok iş 
için bir adım attık.”

YANGINDAN MAL MI KAÇIRIYORSUNUZ?

İZMİR TİCARET ODASINDAN BULDAN ÇIKARMASI


